
 
Rīgā 

24.10.2019. 

       

Par iepirkuma procedūras  

“Ventilācijas, dzesēšanas un citu iekārtu apkope un remonts” 

(ID Nr.RS/2019/43) nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija (turpmāk – 

Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu par nolikumā 

ietvertajām prasībām.  

Jautājums:  

1. Vai iespējams saņemt ventilācijas iekārtu (AHU) filtru sarakstu par visiem objektiem - kopā ir 58 

iekārtas? 

2. Vai tiešām ir pieprasīts veikt tīrīšanu 1 reizi vai 2 reizes gadā, jo pārsvarā likumdošana tik bieži neprasa 

veikt tīrīšanu un pārbaudi, tas vairāk, kā klient pats nosaka to biežumu. 

11. 2. 
Tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana saskaņa ar MK238 ievērojot 

punktus 91.,92. un 93. 
1 

12. 2. 

Ventilācijas kanālu, kuru darbība saistīta ar degtspējīgo gāžu, tvaiku vai 

putekļu nosūkšanu pārbaude un tīrīšana saskaņa ar MK 238 ievērojot 

punktus 92.,93. un 94. 
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3. Pēc objektu iekārtu kopēja skaita nesakrīt informācija ar zemāk nolikumā norādīto tabulu. 

Man sanāk kopā 948 iekārtas, pēc nolikuma 58+419+93+1+259+65+79+32++4+1=1011 iekārtas 

Iekārtas 

grupas 

Nr. 

Iekārtu  nosaukums Iekārtu skaits 

1. 
Gaisa apstrādes iekārtas ar iebūvētu rekuperatoru (AHU ) (15 

adreses) 
58 

2. Nosūces / pieplūdes ventilācijas  (33 adreses) 419/93 

3. Gaisa dzesētājs 1 

4. Kondicionieri (26 adreses) 259 

5. Kasešu tipa (Fan coil) sistēma (1 adrese) 65 

6. Gaisa aizkari (10 adreses) 79 

7. Gaisa kaloriferi (5 adreses) 32 

8. Gaisa sausinātāji (2 adreses) 4 

9. Gaisa padeves iekārta krāsošanas kamerai 1 

 

Atbilde:  

1. Informējam, ka iepriekšējais uzņēmums, kurš veica ventilācijas, dzesēšanas un citu iekārtu apkopi un 

remontu, nodrošināja visu darbu kompleksu, kas saistīts ar iekārtu apkopi un remontu, līdz ar to Pasūtītāja 

rīcībā nav saraksts ar iekārtu atsevišķām detaļām. 
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2. Ņemot vērā, ka pamatā ventilācijas sistēmas ir tīrītas laika periodā no 2016.gada līdz 2019.gadam, 

iepirkuma līguma ietvaros (1 gada laikā) plānots veikt visu ventilācijas sistēmu tīrīšanu un apkopes biežums 

viena gada laikā ir noteikts Tehniskajā specifikācijā.  

3. Paskaidrojam, ka nesakritība radās, jo nolikuma 1.pielikumā, kur iekārtas norādītas pēc veida, pie 

5.grupas (Kasešu tipa (Fan coil) sistēma) iekārtu skaits ir norādīts 65 kasetes (Fan coil), savukārt, tabulā, kur 

norādīta iekārtu atrašanās vieta un raksturojums, Kasešu tipa (Fan coil) sistēmas ir norādītas kā divas iekārtas 

ar 3500W un 5000W jaudu.  

  Ņemot vērā minēto un, lai novērtu nesakritības nolikuma 1.pielikumā informējam, ka iepirkuma 

procedūras “Ventilācijas, dzesēšanas un citu iekārtu apkope un remonts” (Identifikācijas Nr.RS/2019/43) 

nolikumā ir veikti grozījumi, ar kuriem var iepazīties Pasūtītāja interneta vietne www.rigassatiksme.lv, 

sadaļa “Iepirkumi un izsoles” - https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/  

 

http://www.rigassatiksme.lv/
https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/

